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 راهنمای فراخوان
 

 

 (آگهي بکارگیری نیرو به صورت شرکتي   ) 
 

وسالعه معاوظالت ت 01/06/96 مالور   د/2903/209شالاار   آوا سالالمت در ظرالر دارد در راسالتای مهوی الای موسسه کارآفرینان

اال  گالرو  پرسالتاری ) پرسالتار ، اتالا   تالممی  ظیرو الای جهالت  بهداشالت درمالان و آمالویز پیشالکیمدیریت و منابع ویارت 

ای  فراد واجد شرایطاظفر ای  271 به تعداد ، تبرییدر بیاارستاظهای جدیداالحداث و توسعه یافته داظشگا   لوم پیشکی )، وشبری

 به صورت شرکتی پذیرز ظااید.  ریق آیمون کتبی تخصصیط

 

 

 گرامي داوطلبان توجه قابل

 

  http://avasalamat.org:آدرس باله اینترظتالی پایگالا  ایطریالق " الکتروظیکی،منحصالرا بصالورت استخدامی آیمون ظام ثبت

 اطال الات کسالب بالرای وداوطلبالان موجودبالود  فرم در پایگالا  اینترظتالی تکای  ظحو  جامع را ناای " میشود،ضانا اظهام

 .ظاایند مربوطه مراجعه را ناای بیشترمیتواظند به

 روظالد شالاار  پ و دریافالت مراحال  کلیاله اظهالام باله منالو  ظهایی ظام وثبت شد  طراحی ای چندمرحله صورت به ظام ثبت

 باله اییرا ناال باله منروراراهاله " درآگهی،صالرفا شالد  درج پیشنویس فرم ذکراست به الیم. میباشد ایسیستم وکدر گیری

 .میباشد اینترظتی پایگا  به ایمراجعه قب  ظام ثبت اطال اتی اقالم وتهیه داوطلب
 

 ضالو  رتهالای بالاظکیپرداخت  یینه ثبت ظام به صورت اینترظتی اظهام می شود، داوطلبان الیم است با استفاد  ای کا :1تذکر

 ظسبت به ثبت ظام اقدام ظاایند.ت الکتروظیکی آظها فعال می باشد که پرداخ شبکه شتاب 
 

 .ه ظااییالدای  آگهی تهی ظام ثبت ظحو  دربخش مندرج توضیحات  کس خودراطبق پایگا ،اسک  به ایمراجعه قب   :2تذکر

 

 گردد.که پس ای وارییی وجه آیمون دریافت می کدی است :کد رهگیری : 3تذکر 

 گردد.کدی است که پس ای ورود اطال ات دریافت می کد پرونده :             
 

 با توجه به اینکه دریافت کد رهگیری مالک پایان ثبت نام می باشد، چنانچهه موفهب بهه اکهذ کهد  : 4تذکر 

رهگیری نشوید به معنای این است که ثبت نام شما کامل انجام نشده است و جزء ثبت نهام کننهدنان 

محسوب نمی شوید. لذا پس از اکذ کد رهگیری )که به منزله اتمام ثبت نام است( امکهان هیچگونهه 

ویرایش نخواهد بود. لذا در زمان ثبت نام در کصهو  مشخصهاف فهردی، شهنر انیخهابی، سهنمیه 

 .ایثههارنری )بسههر مههورد(، بههومی بههودن و تههاری  هههای مربوعههه ددههت  زم بههه  مههل  یههد

  زمون و تکمیل فر یند ثبت نام می بایست کد پرونده را که از عریب پیامک بهرایجنت واریز وجه  *

 شما ارسال می نردد در اکییار داشیه باشید.

http://avasalamat.orgا/
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 جدول رشته های شغلي مورد نیاز
 

 

 

 

 تبریز شهرستان
 جنسیت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلي مقطع تعداد عنوان شغل

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی پرسیاری کارشناس 117 پرسیارکارشناس 

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی اتاق  مل کارشناس 10 کارشناس اتاق  مل

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی  هوشبری کارشناس 10 کارشناس هوشبری

 137 جمع کل
 
 

 

 

 

 ورزقانشهرستان 
 جنسیت رشته تحصیليشرایط احراز از نظر مدرک و  مقطع تعداد عنوان شغل

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی پرسیاری کارشناس 12 کارشناس پرسیار

 زن/مرد اتاق  مل دارا بودن مدرک کارشناسی  کارشناس 6 کارشناس اتاق  مل

 زن/مرد هوشبریدارا بودن مدرک کارشناسی  کارشناس 1 کارشناس هوشبری

 19 جمع کل
 
 

 

 

 

 شهرستان هریس
 جنسیت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلي مقطع تعداد عنوان شغل

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی پرسیاری کارشناس 10 کارشناس پرسیار

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی اتاق  مل کارشناس 4 کارشناس اتاق  مل

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی هوشبری کارشناس 4 کارشناس هوشبری

 18 جمع کل
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 هادی شهر شهرستان
 جنسیت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلي مقطع تعداد عنوان شغل

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی پرسیاری کارشناس 8 کارشناس پرسیار

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی اتاق  مل کارشناس 1 کارشناس اتاق  مل

  9 جمع کل
 

 

 

 

 

 هشترود شهرستان
 جنسیت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلي مقطع تعداد عنوان شغل

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی پرسیاری کارشناس 10 کارشناس پرسیار

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی اتاق  مل کارشناس 2 کارشناس اتاق  مل

 زن/مرد هوشبری دارا بودن مدرک کارشناسی کارشناس 1 کارشناس هوشبری

 13 جمع کل
 
 

 

 

 

 

 شهرستان اهر
 جنسیت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلي مقطع تعداد عنوان شغل

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی پرسیاری کارشناس 15 کارشناس پرسیار

51 جمع کل  
 
 

 
 

 

 

 آذرشهرشهرستان 
 جنسیت رشته تحصیليشرایط احراز از نظر مدرک و  مقطع تعداد عنوان شغل

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی پرسیاری کارشناس 6 کارشناس پرسیار

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی اتاق  مل کارشناس 2 کارشناس اتاق  مل

 8 جمع کل
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 شبسترشهرستان 
 جنسیت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلي مقطع تعداد عنوان شغل

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی پرسیاری کارشناس 6 پرسیارکارشناس 

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی اتاق  مل کارشناس 2 کارشناس اتاق  مل

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی  هوشبری کارشناس 1 کارشناس هوشبری

 9 جمع کل
 
 

 

 

 

 

 بستان آبادشهرستان 
 جنسیت احراز از نظر مدرک و رشته تحصیليشرایط  مقطع تعداد عنوان شغل

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی پرسیاری کارشناس 9 کارشناس پرسیار

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی  هوشبری کارشناس 1 کارشناس هوشبری

01 جمع کل  
 
 

 
 

 
 

 میانهشهرستان 
 جنسیت تحصیليشرایط احراز از نظر مدرک و رشته  مقطع تعداد عنوان شغل

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی پرسیاری کارشناس 25 کارشناس پرسیار

 25 جمع کل
 
 

 

 

 

 

 چاراویماق شهرستان
 جنسیت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلي مقطع تعداد عنوان شغل

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی پرسیاری کارشناس 5 کارشناس پرسیار

 زن/مرد دارا بودن مدرک کارشناسی اتاق  مل کارشناس 3 اتاق  ملکارشناس 

 8 جمع کل
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 پذیرش نیروی شرکییشرایط  مومی  -1
 

 تدی  به دی  مبی  اسالم یا یکی ای ادیان رسای کشور مصرح درقاظون اساسی  -1/1

 داشت  تابعیت ایران -2/1

 داهم ای خدمت )ویژ  برادران(داشت  کارت پایان خدمت وظیفه  اومی یا معافیت  -3/1

  دم ا تیاد به دخاظیات ومواد مخدر و رواظگردان -4/1

  دم سابقه محکومیت جیایی موثر  -5/1

 موجب آرای مراجع قاظوظی  ای دولتی بهظداشت  منع استخدام دردستگا  -6/1

 دمت باشند.بایظشسته و بایخرید خ  ای دولتی و یاداوطلبان ظباید مستخدم رسای، ثابت و پیااظی سایر دستگا  -7/1

 التیام به قاظون اساسی جاهوری اسالمی ایران  -8/1 

ورالعا  شالوظد بالر اسالاس دسالتداشت  سالمت جسااظی ورواظی وتواظایی برای اظهام کاری که بالرای آن اسالتخدام مالی -9/1

 داظشگا هامصوب ای سوی  یمت امناء 

 

 
 

 شرایط اکیصاصی   -2

 تاریخ اظتشار آگهی سال تاام تا 35س  دارابودن حداکثر  -1/2

 تبصر : موارد ذی  به شر  اراهه تاییدیه  ای معتبر به حداکثر س  مقرر اضافه خوا د شد.

وطلباظه خدمت ( به طور دا29/5/1367لغایت  31/6/1359الف( داوطلباظی که در جبهه  ای ظبرد حق  لیه باط  )ایتاریخ 

هروحیالت بهه و اچنی  مدت یمان بستری ویا استراحت پیشکی ریمندگان دراثالر مظاود  اظد به مییان مدت حضور در ج

 درجبهه  ای ظبرد حق  لیه باط  

اسر و فریظالدان وباالتر،  ( %25) درصد وپنج بیست جاظبایان و فریظدانشهدا، اسرو فریظدان  اسر وآیادگان، ب(جاظبایان

ثر سال  (ای شالر  حالداکحداق  شش ما  حضور داوطلباظاله در جبهالهبا )و ریمندگان اسارت سالیک باالی و کسالی آیدگان

 .معاف می باشند

اتالر ای یکسالال (،  اسالر و فریظالد آیاد  ک%25ج( خوا ر و برادر شهداء،  اسر و فریظد جاظبایان ییر بیست و پنج درصد) 

 سال  5اسارت تا مییان 

 ( مدت خدمت سربایید

ی  خالدمت را به استناد قاظون خدمت پیشکان و پیراپیشالکان و متعهالد (داوطلباظی که طرح خدمت ظیروی اظساظی موظف 

 قاظون مذکور اظهام داد  اظد به مییان اظهام خدمت فو  

 طه  باشند.مشاولی  خدمت پیشکان وپیراپیشکان می بایست دارای معافیت یا گوا ی پایان اظهام طرح خدمت مربو -2/2

اجباری که در بین انجام کدمت هسیند مجهاز بهه شهرکت در  رشیه های ) مشمولین کدمت پزشکان و پیرا پزشکان  

 ون نمی باشند . ( مههههه ز

ان اقالدام ظسبت به تادید طالرح آظال 16/7/93مور   854/100در خصوص داوطلباظی که به استناد بخشنامه شاار   :تبصر 

ضالانا   ت مالی ظاایالد.به طرح اینگوظه افراد کفایشد  است، ظیایی به اراهه گوا ی پایان طرح ظداشته و ارسال گوا ی اشتغال 

یالان هاله گالوا ی پادر صورت پذیرز متهعد به اراتواظند با اراهه گوا ی مربوطه در آیمون شرکت ظاایند.مشاولی  مذکور می

 باشند.طرح مدت اظهام خدمت می
 

 



 7  (17کوچه شب بوی شرقی پالک  خیابان یکم شرقی، سعادت آباد،متری  24خیابان  ) تهران،موسسه کارآفرینان آوا سالمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز  -3

ظسالبت باله ثبالت ظالالام  07/1396/ 14لغایالت  07/07/1396روی  ایمتقاضالیان واجالد شالرایط ملالیم  سالتند حالالداکثر  -1/3

 ظاایند. اقدامhttp://avasalamat.org:   الکتروظیکی به آدرس اینترظتی

 : مقدماتیمدارک مورد ظیای ثبت ظام  -2/3

 تقاضاظامه شغ  )فرم ثبت ظام( الف( تکای 

کارتهالای  اد با استف ای طریق )درگا  موسسه( کلیه شرکت کنندگانریال برای  500.000پرداخت اینترظتی به مبلغ ب( 

 باظکی متص  به شبکه شتاب اظهام پذیرد. 

 .باشد آوا سالمت موسسه کارآفرینانکه بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترظتی  3×4یک قطعه  کس  اسک  ج(

 
 

 

 : نحوه تنیه فایل تصویرداوعلر 
 

ینترظتی ثبت ظام به پایگا  ا یکی ایاقالم اطال اتی الیم برای ثبت ظام، فای  تصویرفرد داوطلب می باشد،بنابرای  الیم است داوطلبان قب  ایمراجعه

 الکتروظیکی ،فای  مربو  به  کس خودرامطابق شرایط ذی  تهیه ظاایند.

 ذخیر  شد  باشد. JPGوبا فرمت  dpi100بادرجه وضوح و  256به صورت و 3*4فای  مربوطه الیم است با اسک   کس  -1

 کیلو بایت  باشد. 150حهم فای  ارسالی بایدحداکثر  -2

  کسی که تصویرایروی آن تهیه می شود الیم است تاام ر  بود  ودرسال جاری تهیه شد  باشد. -3

 .پیکس  باشد 300*400پیکس  وحداکثر 200*300تصویرارسالی بایدحداق  ابعاد  -4

 .و فاقد  ر گوظه حاشیه یاهد باشد تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شد  -5

 ر ایت پوشش اسالمی در کلیه  کسها الیامی می باشد. -6

 
 

  نحوه ثبت نام الکیرونیکی در سایت موسسه  وا سالمت: 
 

 :میگیرد اظهام ذی  شرح به اینترظتی سایت الکتروظیکی وایطریق صورت به ظام ثبت

 http://avasalamat.org:اینترظتی به آدرس پایگا  ورودبه-1

 وتاییدآظها  رمرحله ظام ثبت فرم تکای -2

 داوطلب توسط واردشد  اطال ات به باتوجه ظهایی تاییدیه-3

 وکدر گیری پروظد  شاار  دریافت-4

 شود.ترتیر اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداکیی به هیچ وجه مسیرد نمیبه ثبت نام نادص  -3/3

 :آیمونمرحله اول مدارک مورد ظیای پس ای قبولی در -4/3

ایج باله روی کالاری پالس ای ا الالم ظتال 5موظف  ستند مدارک ذی  را ظرف مالدت آیمون داوطلبان قبول شد  درمرحله اول 

یاله موظف است کل  ظاایند  موسسهحضورا  اراهه و رسید دریافت ظاایند.  ظاایند  موسسه در داظشگا   به ارا  اص  مدارک 

 تصاویر مدارک را با اص  آظها مطابقت داد  وبرابر با اص  ظااید.

 اص  آخری  مدرک تحصیلی به  ارا  تصویر آن -

 اص  کارت ملی به  ارا  تصویر آن -

 یر تاام صفحات آن اص  شناسنامه به  ارا  تصو -

 اص  کارت پایان خدمت ظرام وظیفه  اومی یا معافیت داهم به  ارا  تصویر آن)ویژ  برادران( -

 صویر آناص  پایان طرح مشاولی  خدمت پیشکان وپیراپیشکان یا معافیت ایآن یا اشتغال به طرح به  ارا  ت -

 اص  مدارک دال بر بومی بودن به  ارا  تصویر آن –

http://avasalamat.org/
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 دارک دال بر ایثارگری ،معلولی   ادی حسب مورد ای مراجع ذیربط به  ارا  تصویر آناص  م -

 اص  سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به  ارا  تصویر آن -

عالم خوا الد پیراپیشکان یا معافیت ای مراجالع ذیالربط اسالت تبصر  : مدرک تحصیلی وگوا ی اظهام خدمات قاظون پیشکان و

 ظهام شد  در بند فو  مالک قطعی براصالت مدارک ظخوا د بود.شد وتطبیق اولیه ا

 
 

 زمان ومحل توزیع کارف  -4

 خوا د شد.ا الم خوا د  avasalamat.orgای طریق سایت  20/07/1396در تاریخ  یمان برگیاری آیمون

 بدیهی است یمان توییع کارت پس ای تعیی  یمان آیمون ا الم خوا د شد.

 متعاقبا  ای طریق سایت موسسه ا الم خوا د شد.منابع آیمون 

 

 نحوه  زمون  بارتند از : -5

ت چهالار سوال  به صالور 45امتحان تخصصی شام  سواالت مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد  -1/5

 رساظد آیمون ظار  منفی ظدارد.به آگا ی می خوا د بود.ای گیینه

 تذکراف  -6

هاله  الای جنال  مالا   سالابقه  حضالور داوطلباظاله در جب 6ایثارگران شام  جاظبایان، آیادگان و ریمندگاظی که حداق   -1/6

نالدگان سارت و ریمتحایلی دارظد و ظیی خاظواد   ای معرم شهداء، جاظبایان، مفقودی ، آیادگان یک سال و باالی یک سال ا

درج درآگهی بالا بهه  ای جن  تحایلی، درصورت دارا بودن شرایط منما   سابقه  حضور داوطلباظه در ج 6با سابقه حداق  

 ر ایت قواظی  ومقررات مربو  ای اولویت قاظوظی برخوردار خوا ند بود.

ران اختصالاص ( درصد آن برابر قواظی  ومقررات برای پالذیرز ایثالارگ30ای ک  مهوی تخصیص یافته به داظشگا  سی ) -2/6

 اسران شهداء و  و( درصد آن به جاظبایان وآیادگان فاقد شغ  و فریظدان 25الذکر، بیست وپنج )درصد فو 30می یابد. ای 

ی یکسال اسالارت سال و باال( درصد و باالتر و فریظدان و  اسران آیادگان یک25فریظدان و  اسران جاظبایان بیست وپنج )

اقیااظالد  را ( درصد سهایه ب5و پنج) رنران اسیانایثا از سوی بنیاد شنید و امور معرفی شدهو خوا ر و برادر شهید 

ن جاظبایان ییر بیسالت ما  حضور داوطلباظه در جبهه  ا و  اسر و فریظدان آظان و فریظدا 6ظیی به ریمندگان با سابقه حداق  

 ( سال اسارت اختصاص می یابد.1( درصد وآیادگان ییر یک )25وپنج )

ه مراکالی تابعاله ( و بالاالتر، آیاد ، اسالیر و مفقالوداالثر( بایظشسالت%25نج درصالد)تبصر : فریظدان )شهید، جاظبالای بیسالت و پال

 داظشگا /داظشکد  ظیی مشاول بند فو   ستند.

یمالان مقالرر ثبالت  ای بی  ایثارگران واجد شرایط که در برتردرصد به ترتیب ظار   5اظتخاب ایثارگران در حد سهایه  -3/6

 ظام ظاود  اظد، اظهام خوا د شد. 

 وا د گرفت. درصد سهایه ایثارگران ای طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خ 30پذیرز مایاد بر   -4/6

یر آن، ا اراهاله تصالوبجاظبایان و خاظواد  محترم شهدا در صورت داشت  کارت شناسایی ای بنیاد شهید و امور ایثارگران  -5/6

 ارظد. ظیایی به اخذ و اراهه گوا ی ای بنیاد مذکور ظد

 رتالربرتیب ظار  تاامی باقیااظد  سهایه مهوی به داوطلبان بومی درصورت برخورداری ای شرایط مندرج در آگهی به ت -6/6

 یابد. اختصاص می

 باشد.الویت جذب با ظیرو ای بومی می -7/6

 داوطلب بومی به ا فرادی اطال  می گردد که واجد یکی ای شرایط ذی  باشد: -8/6



 9  (17کوچه شب بوی شرقی پالک  خیابان یکم شرقی، سعادت آباد،متری  24خیابان  ) تهران،موسسه کارآفرینان آوا سالمت 

 

خدام یکالی شهرستان یا استان مح  تولد داوطلب یا  اسر وی با شهرستان یا استان محال  مالورد تقاضالا بالرای اسالتالف( 

 باشد.

ا یاله شهرسالتان ب(  اسر و فریظدان کارمندان رسای و پیااظی دولت و یا ظیرو ای مسلح)ا م ای شاغ  و یا بایظشسته( کال

 کی باشد.یا استان مح  مورد تقاضا برای استخدام آظان یاستان مح  خدمت فعلی یا بایظشستگی آظان با شهرستان 

ورت متالوالی یالا صال( سال ای سنوات تحصیلی)ابتدایی، را ناایی، دبیرستان و یا داظشگا ( را به 4ج( داوطلب حداق  چهار)

 متناوب در شهرستان ویا استان مح  مورد تقاضا برای استخدام طی کرد  باشد.

هرسالتان و یالا در ش تامی  اجتاا ی ( سال سابقه پرداخت حق بیاه4 اسر وی، حداق  چهار)د( داوطلب یا پدر، مادر ویا 

ابال  قوارد مذکور برای استخدام را داشته باشند.)پرداخت حق بیاه به مدت تعیی  شد  صرفا  توسط یکی ای م تبرییاستان 

 احتساب است(.

 تقسیاات کشوری در یمان ثبت ظام می باشد.: مبنای استان و شهرستان برای تعیی  بومی بودن، 1تبصر 

هرسالتان ش: درصورتی که ظرفیت مورد ظیای  ریک ای رشته  ای شغلی مندرج در آگهی ای بالی  متقاضالیان بالومی 2تبصر 

استان  ولویت بومیاتکای  ظگردد، پذیرز بقیه افراد تا تکای  ظرفیت و  اچنی  اظتخاب افراد ذخیر  ای بی  داوطلبان با 

 . صورت می پذیرد برترب ظار  و سپس متقاضیان غیر بومی  اان رشته شغلی به ترتی

 داوطلبان منحصرا  مهای به اظتخاب یک شغ  و یک مح  جغرافیایی خوا ند بود. -9/6

دارندنان مدارک مقاعع پایین تر از کارشناسی مجاز به انیخهاب رشهیه ههای کارشناسهی نبهوده و در  -10/6

ر مرابل جذب و اسهیخدام باشهد و یها صورف دبولی و  دم ارائه مدارک مورد نیاز )کارشناسی( بذف و انر د

جاز به دارندنان مدارک با تر با ر ایت دیگر شرایط م نردد.شده باشد، درارداد مربوعه فس  می  قد درارداد

 شرکت در  زمون می باشند.

شرایط ا الم شده درمین  ننی بر نده داوعلر کواهد  مسئولیت ناشی از  دم ر ایت ددیب ضوابط و  -11/6

و جذب محرز شود که داوعلهر اعال هاف کهالف داده یها فادهد   زمونبود ودر هر مربله از مرابل ثبت نام، 

انعقهاد است داوعلر از انجام مرابل بعدی محروم کواهد شد، بیی در صهورف  بوده شرایط مندرج در  ننی

 نردد.بالاثر می و فس مزبور  درارداد، درارداد

د  پیش بینی ش اظتخاب داوطلبان به ترتیب باالتری  ظار  ک  ماخوذ  در آیمون در  ر رشته شغلی با ر ایت ظرفیت-12/6

ک  اال  قالرار ، اظتخاب اصلح ای سوی  سالته گالیینش، مالالفو   ای باشد.  در صورت برابر بودن ظار  آیمون تواظاندیمی

 خوا د گرفت. 

باله  سالته  داوطلبان موظفند پس ای ا الم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برظامه تنریاالی درمهلالت مقالرر -13/6

ای وتلقی شالد   گیینش داظشگا  برای تکای  پروظد  گیینشی مراجعه ظاایند. درصورت  دم مراجعه، قبولی فرد کان لم یک 

 جای وی به گیینش معرفی خوا د شد.افراد ذخیر  به

موسساله کارآفرینالان آوا سالالمت باله آدرس  ای طریالق سالایت اینترظتالیآیمالون وص  رگوظه اطالال  رسالاظی درخصال -14/6

http://avasalamat.org   داوطلبان اطال ات مورد ظیای خود را بدی  طریق دریافالت  به صورت  ایمان خوا د بود و

 خوا ند کرد.

ت اینترظتالی طریالق سالایتقاضاظامه شالغ  )فالرم ثبالت ظالام(  ای متقاضیان تکای   باتوجه به ای  که مالک ثبت ظام ای -15/6

 الحاتی پالس ای یچگوظه اصال باشد الیم است درتکای  آن ظهایت دقت را به  ا  آورد  ومی آوا سالمت کارآفرینان موسسه

 ثبت ظام قاب  پذیرز ظخوا د بود.


